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Dagsorden 

 
1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 

3) Grønt råd 
4) Valg af formand – (ikke aktuelt) 

5) Orientering om bestyrelsens sammensætning 

6) Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og supple-

anter for disse (kun i valgår) 

7) Indstilling til repræsentantskabsmødet 

8) Indkommende forslag 

9) Orientering ved Kredsformanden 
10) Orientering ved HB-medlemmet 

11) Eventuelt 

 

 

 

 

  

Referat  

Årsmøde Jægerrådet Faaborg-Midtfyn. 11. januar 2022 
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Pkt.              
1.  

Som dirigent vælges Peter Reitz. 

 

 

2.   

Der indledes med at mindes jagtkammerater vi har mistet i det for-

gangne år 

Brobyværk Jagtforening og Nr. Broby Sogns Jagtforening er lagt sam-

men, nyt navn er Broby Jagtforening. Kim Broholm erstattes af Ole Kri-

stensen i Jægerrådet, tak til Kim for sit arbejde i Jægerrådet. 

Året har været præget af Corona. Der er afholdt tre møder ud over 

Årsmødet. 

Aktiviteter i Jægerrådet: 

Tarup/Davinde Dagen blev aflyst pga. Corona, der er planlagt en 

ny d. 30/4/2022 

Muslingeskrab i Det Sydfynske Øhav, FMK ønsker at stoppe det i 

fremtiden efter ønske fra Lystfiskerne. 

Ved afholdelse af Game Fair blev der desværre ikke plads til lokal 

hjælp 

Kredsen forventer at deltage på årets Dyrskue i Odense 2022 

Friluftsrådet, det lykkedes at få Fini Kjærsgaard valgt ind i rådet, hvor 

også Per Brunsgaard sidder, dog for en anden organisation. 

Det Grønne Råd, her har Flemming Sørensen valgt at stoppe, pladsen 

overtages af Per Brunsgaard der vil fortsætte med at varetage jæger-

nes interesse. Tak til Flemming for sit store arbejde i Det Grønne Råd. 

Ejgil Waldemar Jensen ønsker at stoppe som HB-medlem, der skal 

vælges et nyt medlem på Fyn. 

Thomas Albertsen ønsker at stoppe som Kredsformand, som næstfor-

mand i kredsbestyrelsen er Ove Pedersen valgt. 

Fremgang med 8 medlemmer i FMK til 973 ved opgørelse oktober 

2021. Der er 23 jagtforeninger i FMK. 

Forslag til at øge medlemstallet er velkommen. 

Tak for samarbejdet med Jagtforeningerne i FMK. 

 

 

3. Orientering fra det grønne råd, Per: 

Der søges indflydelse ifb. evt. Naturnationalpark i Svanninge Bakker, 

vildtet skal have mulighed for at bevæge sig frit over afgrænsning af 

evt. Naturnationalpark. 

Der arbejdes med rågeregulering i plagede områder, og faunapassage 

under motorvejen mellem Odense og Svendborg. 

Orientering fra Vestfyns Hjortelaug: Fini 

Der har ikke været den store aktivitet grundet Corona. 
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4. Ikke aktuelt  

5. Jægerrådets sammensætning. 

 

Per Brunsgaard. Jagtforeningen Midtfyn. 

Peter Reitz. Ringe og omegns Jagtforening. 

Flemming Sørensen. Faaborg Strandjagtforening. 

Ole Kristensen.  Broby Jagtforening. 

Fini Kjærsgaard. Allested - Vejle Jagtforening. 

Bjarne Rullhøj. Hillerslev / Korinth Jagtforening.  

Jens Thomsen                       Sdr. Nærå Jagtforening 

 

 

6. Ejgil Waldemar Jensen stopper som Fyns repræsentant i HB, Lars 

Udengaard stiller op til HB. 

Lars er jæger og nyder det sociale ved jagten samt naturen, Lars er 

kasser i Drigstrup Jagtforening, deltager i vedtægtsudvalget i Jæger-

forbundet, er i dag valgt som suppleant i HB 

Flemming: Glad for at Lars stiller op, håber på der kommer stabilitet i 

kredsen ved valg af Lars 

Der er opbakning fra Jægerrådet 

  

HB-suppleant:  Siddende kredsformand har tidligere automatisk været 

HB suppleant, men i dag kommer lukkede punkter til kredsformand, 

suppleant og medlem af HB. Thomas Albertsen indstilles til HB supple-

ant 

 

 

7. Finni, Ole og Jens indstilles til repræsentantskabsmødet. 

Flemming Sørensen er suppleant  

 

8. Ingen indkomne forslag  

9. Corona år, der har været afholdt møder med koordinatorerne, i alt en 

fornuftig aktivitet, der har været afholdt møde med jagtforeningsfor-

mænd hvor fremmødet var ca. 25 - 30%. Der er ansat en person til at 

hjælpe foreningerne, navn på lokale foreningsvejleder følger, forenin-

gerne vil blive kontaktet. Der arrangeres et farligt gods kursus til 

transport af ammunition, kurset annonceres. Der opfordres til at an-

søge om midler til aktiviteter i foreningerne, der arbejdes på et regel-

sæt til hjælp ved ansøgning og tildeling. Der opfordres til at opdatere 

hjemmesiden. 

 

 

10. På sidste repræsentantskabsmøde vedtog man ny strategi, vildtet i fo-

kus. Der arbejdes med dataindsamling, god jagt i generationer, mang-

lende udfyldning af vildtindberetning, tælleteams. Vildtudbytte ligger 

stabilt på ca. 2 mio., af mårhund er der skudt lidt over 10.000, heraf 
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4-5 på Fyn. Indberetning af udsatte fugle skal have fokus og tages al-

vorligt. Der opfordres til at søge om midler, der ER midler som kan for-

deles. OBS på tidsfrist. 8 ud af 10 Jægerråd er aktive i kredsen. Der 

runddeles udarbejdede spørgsmål der tages med til behandling i kred-

sen. Tak for den opbakning jeg har fået, den tid jeg har siddet i HB. 

11. Der arbejdes på at oprette en forening der kan stå bag en flugtskyd-

ningsbane, kan alternativt være en overbygning til flere foreninger. 

Der er en opfattelse af FMK ikke ønsker en skydebane. Der opfordres 

til at inviterer politikere til et møde, hvor det diskuteres hvordan man 

kommer videre. Forbundet søger en skyudebanekonsulent, der i frem-

tiden kan hjælpe med ansøgning m.m. 

 

  


